Ідеологічно-медійний департамент

Рекомендації щодо відзначення партійними осередками 08-09 травня
(День пам’яті та примирення та 70-та річниця Дня перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні)
Ідеологія вшанування: Відтепер Україна відзначає 8-9 травня не за радянським зразком,
а відповідно до європейських традицій, у дусі пам’яті та примирення. Для України це
означає:
 акцент робиться на вшануванні усіх жертв Другої світової війни (1939-1945-х рр.);
 увага зосереджуються до долі людей (допомога ветеранам та вшанування
загиблих), а не історії військово-бойових дій (парадах із демонстрацією зброї);
 однаково вшановуються усі, хто боровся з нацизмом. (Зокрема, в Україні
вшановуються і воїни Радянської армії, і воїни Української Повстанської Армії та інших
військових формувань.
Символ свята: ЧЕРВОНИЙ МАК.
Гасло: «1939-1945. ПАМ’ЯТАЄМО. ПЕРЕМАГАЄМО».
Рекомендації щодо заходів:
08 травня - День пам’яті та примирення
У цей день потрібно, насамперед, вшанувати пам'ять жертв Другої світової війни.
Рекомендовані заходи:

обов’язкова участь в офіційних заходах, організованих місцевими
державними адміністраціями;

покладання квітів та впорядкування пам’ятників, меморіалів, могил воїнів,
жертв Другої світової війни та воїнів АТО;

організація та участь у заходах-реквіємах (молебень, концерт тощо);

відкриття пам’ятних меморіальних знаків тощо;

пропагування нового символу – роздача значків «червоного маку» тощо
(напередодні доцільно організувати акцію із їх виготовлення).
09 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Потрібно однаково вшанувати кожного, хто боровся проти нацизму. А також
залучати до участі у заходах сучасних борців за незалежність України – «перемогли
нацистських загарбників у 45-му - переможемо і нацистських окупантів тепер». Серед
можливих заходів:



обов’язкова участь у офіційних заходах, організованих владою;
участь та організація мітингів, концертів, інших заходів;
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матеріальна підтримка, вручення подарунків ветеранам Другої світової війни
(відвідання активістами партії таких людей на дому);

матеріальна та інша підтримка інвалідів АТО та сімей тих, хто загинув за
незалежність України на східному фронті;

інші заходи в рамках відзначення 8-9 травня (за погодження із
Секретаріатом ПАРТІЇ).
Брендування: під час цих заходів необхідно коректно використовувати партійну
символіку. У святкових заходах можливе використання прапорів, футболок та іншої
продукції. На жалобних заходах достатньо символу перемоги та можливо значка партії на
одязі. Коли формат заходу взагалі не дозволяє використання партійної символіки, то
важливо, щоб участь партії прозвучала (подяка організаторами, учасниками заходів, чи
представлення членів партії під час виступів тощо).
Вітання у ЗМІ: розміщення (до 09 травня) від партійного осередку привітань у
місцевих газетах, телебаченні, радіо, інтернет-ЗМІ та соцмережах. Тексти повинні бути із
врахуванням ідеології вшанування та регіональної специфіки.
Звітність: партійний осередок має надати інформацію про участь у заходах,
присвячених 8-9 травня, в рамках щотижневих звітів «Про суспільно-політичну ситуацію в
регіоні» та «Про публікації у ЗМІ».
Примітка: серед символів свята партійцями недопустиме використання
«георгіївської стрічки» та інших ознак радянсько-російської пропаганди. Проте партійці не
повинні фізично перешкоджати використанню таких символів іншими політичними
партіями (особливо актуально для Східних та Південних регіонів країни). Потрібно уникати
конфліктів. Оцінку усім незаконним діям повинні надати правоохоронні органи.
Головні терміни для використання:
 Німецько-радянська війна (використовувався термін «Велика Вітчизняна війна»);
 Україна у Другій світовій війні (використовувався термін «Україна у Великій
Вітчизняній війні»);
 Нацизм (використовувався термін «фашизм»).
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ДОДАТОК
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (ВИТЯГ)
до відзначення Дня пам’яті та примирення та 70-ї річниці Дня перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні (8-9 травня 2015 р.).
Підготовлено Українським інститутом національної пам’яті.
Вступ
Протягом попередніх 24 років незалежна Україна відзначала 9 травня День
Перемоги за усталеним радянським/російським зразком. Святкування за цим
(пост)радянським зразком не відповідали історичній пам’яті українського народу і
загальноєвропейським традиціям, призводили до ігнорування трагічних сторінок ІІ світової
війни, закріплювали в свідомості культ війни. Результатом цього стало домінування
історичних міфів, перманентне протистояння в суспільстві та посилення впливу Російської
Федерації на громадське та політичне життя в Україні.
Завдяки Указу Президента «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці
Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни» та
Закону «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років»
Україна розпочинає нову традицію святкування 8 та 9 травня в європейському дусі
пам’яті та примирення.
22 листопада 2004 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Резолюцію
№A/RES/59/26, в якій проголосила 8 і 9 травня Днями пам’яті та примирення. Нею
державам-членам ООН, неурядовим організаціям, приватним особам, крім святкування
своїх Днів Перемоги чи Визволення, рекомендовано також щороку відзначати один або
два дні як данину пам’яті всім жертвам Другої світової війни. У Великій Британії та країнах
Співдружності відзначається «День Перемоги в Європі»; у Вірменії – «День Миру»; у
Норвегії – «День визволення»; у Словаччині – «День перемоги над нацизмом»; у США –
«День Пам’яті»; у Франції – «День Перемоги»; у Чехії – «Національний День».
Новий зміст відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги включає в себе:
- переосмислення подій ІІ світової війни, руйнування радянських історичних міфів,
чесний діалог навколо складних сторінок минулого;
- рівне вшанування пам’яті кожного, хто боровся з нацизмом, підкреслення
солідарності та бойового братерства усіх Об’єднаних Націй, як держав, так і бездержавних
тоді народів (євреїв, українців та ін);
- перенесення акценту з історії військових дій на історії конкретних людей, а відтак
відмову від святкування на користь вшанування.
Символ відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги — червоний мак.
Гасло “1939—1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо”.
Історична довідка
Друга світова війна – глобальний військовий конфлікт в історії Землі та причина
найбільших трагедій ХХ століття. У війні взяли участь 80% людства, бойові дії велися 2/3
існуючих на той момент держав. Війна розпочалася 1 вересня 1939 р. із вторгнення військ
нацистської Німеччини до Польщі, а завершилася 2 вересня 1945 р. із беззастережною
капітуляцією Японії. Під час війни були здійснені найбільші в історії злочини проти
людства (зокрема Голокост), а також вперше і востаннє використана в бою атомна зброя.
До армій ворогуючих сторін було залучено понад 110 млн солдат, загальні втрати
військових та цивільного населення складають від 50 до 85 млн осіб. За результатами
війни було створено ООН (Україна – один із засновників) та сформовано сучасну систему
міжнародних відносин.
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Шлях до початку війни був відкритий Пактом Молотова-Ріббентропа 23 серпня
1939 р. Згідно із таємним протоколом до нього, нацисти та комуністи ділили Східну
Європу на зони інтересів. Внаслідок цих домовленостей Третій Райх отримав можливість
безперешкодного вторгнення в Польщу, СРСР в підсумку розширився за рахунок Західної
Білорусі та Західної України, Бессарабії з Буковиною, трьох країн Балтії, а також частини
Фінляндії.
Український вимір ІІ світової війни не обмежувався лише боротьбою Вермахту та
Радянської армії на українській території, як це традиційно подає (пост)радянська
історіографія. Насправді ж в рамках Другої світової в Україні велася не одна, а кілька
воєн: 1) німецько-польська війна 1939–1945 рр. (у 1939 р. регулярна, а потім –
підпільна); 2) польсько-радянська війна 1939 р. (неоголошена, відома як «Визвольний
похід в Західну Україну»); 3) радянсько-румунська війна 1940–1945 рр. (спочатку
неоголошена – радянське вторгнення в Бессарабію та Буковину у 1940 р., потім регулярна
та підпільна – частина німецько-радянської війни); 4) німецько-радянська війна 1941–
1945 рр. (регулярна та підпільна, теж відома як «Велика Вітчизняна»); 5) німецькоукраїнська війна 1941–1944 рр. (підпільна); 6) радянсько-угорська війна 1941–1945 рр.
(регулярна та підпільна, частина німецько-радянської); 7) польсько-українська війна
1942–1947 рр. (підпільна) та 8) радянсько-українська війна 1939–1954 рр. (підпільна).
Усі ці конфлікти мають безпосередній стосунок до Другої світової війни, оскільки були
спровоковані нею, ставши її відгалуженнями та продовженням. Також до українського
виміру війни входить участь українців в бойових діях поза Україною (наприклад у
радянсько-фінській «Зимовій війні» 1939–1940 рр.) та у складі іноземних армій.
Безпосередньо перед початком ІІ світової війни мала місце угорсько-українська війна
1939 р. (регулярна та підпільна), що вибухнула внаслідок проголошення незалежності
Карпатської України.
Друга світова війна для України розпочалася 1 вересня 1939 р. із німецьким
вторгненням в Польщу. 110-120 тис. українців у лавах Війська Польського розпочали
світову боротьбу проти нацизму, 8 тис. з них загинуло протягом місяця війни. Також 1
вересня Люфтваффе бомбардувало Львів та інші західноукраїнські міста, що перебували
у складі Польщі. Між 12 та 22 вересня Львів пережив подвійну облогу із заходу
нацистськими військами, із сходу – радянськими.
СРСР вступив в Другу світову війну 17 вересня 1939 р. на боці нацистської
Німеччини. В цей день радянські війська вступили в Польщу на допомогу німецьким та
окупували Західну Україну та Західну Білорусь. Протягом двох років Москва була
союзницею Берліна, що у 1940 р. ледь не призвело до війни Великої Британії та Франції
проти СРСР.
Нацистсько-комуністичний союз був зруйнований 22 червня 1941 р. із
німецьким вторгненням в СРСР. Протягом року з початку німецько-радянської війни
Україна була окупована військами Третього Райху, вигнання нацистів розпочалося восени
1943 р. і завершилося наприкінці 1944 р. Український напрям був головним на Східному
фронті: тут діяло від 50 до 75% всіх дивізій Вермахту і половина всіх радянських сил.
Нацистський окупаційний режим в Україні був одним з найжорстокіших в світі.
Безпосередньо своїми руками або із залученням «добровільних помічників» з числа
місцевого населення нацисти знищили 1,5 млн український євреїв та 20 тис. ромів.
Але якщо злочини проти людяності Третього Райху більш досліджені, то
засудження злочинів комуністичного режиму ще триває. Найбільш відомими з них є
Катинський розстріл, знищення політв’язнів у Західній Україні, підрив Дніпрогесу,
використання в боях неозброєних селян – «чорної піхоти», депортації українців та інших
народів, зокрема кримських татар.
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Після перемоги над нацистською Німеччиною 8 травня 1945 р. СРСР
приєднався до війни проти Японії. Беззастережна капітуляція Японії 2 вересня 1945 р.
означала завершення ІІ світової війни, але окремі військові конфлікти, породжені нею,
точилися ще декілька років. Організований спротив радянській владі на Західній Україні
тривав до 1954 р., а окремі сутички – до 1960 р.
Україна зробила значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками
Німеччини. На боці Об’єднаних Націй воювали українці у складі армій Великої Британії та
Канади (45 тис. осіб), Польщі (120 тис.), СРСР (більше 6 млн), США (80 тис.) і Франції (6
тис.), а також визвольного руху в самій Україні (100 тис. в УПА) – разом 7 млн осіб. Понад
2,5 млн українців були нагороджені радянськими та західними медалями та орденами,
більше 2 тис. стали Героями Радянського Союзу, з них 32 – двічі, а найкращий ас союзної
авіації Іван Кожедуб – тричі.
Для України ІІ світова війна – національна трагедія, під час якої українці,
позбавлені власної державності, змушені були воювати за чужі інтереси і вбивати інших
українців. За Україну воювали дві тоталітарні системи, що однаково не рахувалися з ціною
людського життя. Кожна сторона протистояння на українських землях намагалася
продемонструвати свою прихильність до українства, але єдиним справді українським
суб’єктом у роки війни був визвольний рух – передовсім, Українська повстанська армія.
З різних причин на німецькому боці воювало до 250 тис. українців та до 50 тис. було
мобілізовано до армій союзників Третього Райху.
Україна понесла надзвичайні втрати внаслідок війни. Під час бойових дій та в
полоні загинуло 3-4 млн військових, підпільників і цивільних, 4-5 млн цивільних загинуло
через окупаційний терор та голод в тилу, до 5 мільйонів жителів були евакуйовані або
примусово вивезені до Росії та Німеччини, частина з яких не повернулася. Загалом
безповоротні втрати України (українців та інших народів) склали 8-10 млн осіб.
Матеріальні збитки становили 285 млрд тогочасних рублів. Внаслідок бойових дій
постраждало понад 700 міст та містечок, 5,6 тис. мостів, 28 тис. сіл, 300 тис. господарств.
Термінологічний словник Другої світової війни
Некоректний термін/словосполучення
Коректний термін/словосполучення
Велика Вітчизняна війна
Україна у Великій Вітчизняній війні
Фашистська Німеччина
Фашистський блок/фашистські сателіти
Німецько-фашистські загарбники
Фашистські посібники/посіпаки
Визволення України від фашистських загарбників
Велика Перемога над фашистською Німеччиною

Німецько-радянська війна
Україна у Другій світовій війні
Нацистська Німеччина/Третій Райх
Країни «вісі»/союзники Німеччини
Нацистські окупанти
Колабораціоністи
Вигнання з України нацистських окупантів
Перемога над нацизмом у Європі

Мета та рекомендації щодо проведення заходів
Відповідно до Указу Президента, метою відзначення 70-ї річниці Перемоги над
нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни є:
1) гідно вшанувати подвиг Українського народу, його визначний внесок у перемогу
антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні;
2) висловити повагу усім борцям проти нацизму;
3) увічнити пам’ять про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та
злочинів проти людяності, скоєних у роки війни;
4) посилити турботу про ветеранів війни, учасників українського визвольного руху
цього періоду, жертв нацистських переслідувань;
5) утвердити спадкоємності традицій воїнів – переможців нацизму та нинішніх
захисників Вітчизни, консолідувати суспільство навколо ідеї захисту України.

Ідеологічно-медійний департамент
Задля реалізації цієї мети Законом встановлюється День пам’яті та примирення,
який повинен відзначатися щороку 8 травня, а також зберігається державне свято – День
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги), що відзначається 9
травня.
Відповідно до Закону встановлюються такі основні форми увічнення перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні:
1) урочисте відзначення Дня пам’яті і примирення, Дня перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні (Дня перемоги), днів вигнання нацистів з України, Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також інших адміністративнотериторіальних одиниць;
2) установлення почесної варти біля Вічного вогню, могил Невідомого солдата і
Невідомого матроса, покладання вінків, квітів до пам’ятників та меморіалів, присвяченим
увічненню перемоги над нацизмом та вшануванню пам’яті жертв Другої світової війни;
3) відображення подій війни, її жертв, діянь учасників у творах літератури і
мистецтва, книгах та альбомах пам’яті, засобах масової інформації;
4) упорядкування, збереження та спорудження пам’ятників та пам’ятних знаків на
вшанування пам’яті учасників та жертв Другої світової війни, створення музеїв,
меморіальних комплексів
Також Український інститут національної пам’яті рекомендує відповідним органам
державної влади та місцевого самоврядування організувати 8 травня там, де це
можливо, мистецьку акцію «Перша хвилина миру» – концерт симфонічної музики, що
має символічно завершитися о 23:01 – у хвилину, коли за Актом про беззастережну
капітуляцію Німеччини було проголошено припинення вогню.
Водночас для позбавлення від ідеологічного впливу Росії слід відмовитися від
радянського/російського формату святкування Дня Перемоги. Головний акцент має
бути зроблено на вшануванні всіх жертв війни, на пам’яті про загиблих вояків. Слід
зосередити увагу не на військових парадах, що є своєрідною формою пропаганди війни, а
на допомозі ветеранам та вшануванні загиблих.
При організації заходів, при підготовці промов офіційних осіб чи журналістських
матеріалів увагу слід зосереджувати не на макрорівні (народ чи держава – переможці), а
на мікрорівні (конкретний вояк-переможець), не на масовому героїзмі та «радянському
патріотизмі», а на індивідуальних героїчних вчинках. Акцентувати увагу важливо на
персональних історіях українців-учасників війни, не лише вояків, а й тих, хто пережив її в
тилу чи на окупованій території. Всебічне й об’єктивне висвітлення умов окупації, полону,
повоєнного часу допоможе краще зрозуміти реалії того періоду. Потрібно зображати війну
як трагедію та гуманітарну катастрофу, яка коштувала життя мільйонам людей, завдала
непоправних втрат цивілізації та культурі. Слід з однаковою пошаною говорити як про
солдат Радянської армії, так і про вояків Української повстанської армії та етнічних
українців в складі інших армій – учасників антигітлерівської коаліції.
Особливо цінним та цікавим напрямом журналістської та меморіальної роботи може
бути пошук учасників ІІ світової війни з різних сторін, чиї нащадки нині воюють пліч-о-пліч
в зоні проведення АТО.
Україна долучається до загальноєвропейської традиції вшанування жертв
війни із використанням червоних маків. З огляду на поточну військово-політичну
ситуацію не рекомендується використовувати в якості символів перемоги над нацизмом
червоний прапор із серпом та молотом, п’ятипроменеву зірку та «Георгієвську стрічку».
Виготовляти стилізовані червоні маки можна з паперу, пластику або тканини та
розміщувати на одязі на лівій стороні грудей.

Ідеологічно-медійний департамент
Також можливе проведення благодійно-меморіальної акції «Маки пам’яті» – масове
виготовлення та продаж штучних червоних маків, з передачею зібраних коштів на потреби
поранених в зоні проведення АТО.
МАКИ ПАМ'ЯТІ
Квітка маку в українські традиції
В українській міфології мак має дуже багато значень. Це символ сонця, безкінечності
буття й життєвої скороминущості, пишної краси, волі, гордості, сну, отрути, оберегу від
нечистої сили, а також хлопця-козака, крові, смерті. В останніх з перелічених значень
квітка часто згадується в українських народних піснях та думах, особливо козацької доби:
«Ой, з могили видно всі долини, – сизокрилий орел пролітає: стоїть військо славне
Запорізьке – як мак процвітає...». У відомій пісні «Ой, ти, Морозенку, славний козаче», мак
згадується поруч зі смертю козака: «…Обступили Морозенка турецькії війська. По тім боці
запорожці покопали шанці; Ой, впіймали Морозенка у неділю вранці. Ой, недаром
ранесенько той мак розпускався, – Ой, уже наш Морозенко у неволю попався…». Образ
маку нерідко символізує козака, що героїчно загинув, боронячи Україну.
З народної творчості мак як символ пов'язаний із війною та військом перейшов у
художню літературу. В Івана Франка: «Гей, Січ іде, красен мак цвіте! Кому прикре наше
діло, Нам воно святе». Легенду про мак обробив Михайло Стельмах у творі «У долині мак
цвіте»: «…Ординці воїна скришили, на землю впало тіло біле і, наче зерно, проросло, а
влітку маком зацвіло…». Одна з героїнь присвяченого Другій світовій війні роману Олеся
Гончара «Прапороносці» гине в долині червоних маків.
Мак як символ пам'яті у світі
Появу цього символу пов'язують з віршам двох людей: канадського військового
лікаря Джона МакКрея та працівниці Християнської асоціації молодих жінок Мойни Майкл.
Перший під враженням боїв у Бельгії у 1915 р. написав твір «На полях Фландрії», що
починався словами: «На полях Фландрії розквітли маки/Між хрестами ряд за рядом».
Друга 1918 р. написала вірша «Ми збережемо віру», в якому обіцяла носити червоний мак
в пам’ять про загиблих. Саме Мойні Майкл в листопаді того ж року причепила червоний
шовковий мак на пальто. У 1920 р. Національний Американський легіон прийняв маки в
якості офіційного символу, а у 1921 р. червоні маки стали емблемою Королівського
Британського легіону. В Польщі червоні маки є символом перемоги 11-18 травня 1944 р.
Другого корпусу ген. Андерса в боях за гору Монте-Кассіно в Італії. Приспів до популярної
військової пісні того часу починається словами «Червоні маки на Монте-Кассіно/Замість
роси пили польську кров».
Мак як символ пам'яті в Україні
Червоний мак як символ пам’яті жертв війни вперше використано в Україні на
заходах, приурочених до річниці завершення Другої світової війни у 2014 році. Дизайн
українського червоного маку розроблено за ініціативи Українського інституту національної
пам'яті та Національної телекомпанії України; автором символу є харківський дизайнер
Сергій Мішакін. Графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку воно уособлює
квітку маку, з іншого – кривавий слід від кулі. Поруч з квіткою розміщено дати початку і
закінчення Другої світової війни та гасло. Минулорічним було «Ніколи знову».
Цього року за нагоди 70-тої річниці перемоги над нацизмом ми пропонуємо нове
гасло: “Пам'ятаємо. Перемагаємо”. Ми пам'ятаємо, якою страшною трагедією для
українців була Друга світова війна. Ми пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними
зусиллями об'єднані нації. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди
перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона — запорука неминучості нашої
перемоги сьогодні.

